
 

 

 

 Τα παιδιά  προσέρχονται στο σχολείο 8:00 π.μ.-8:15 π.μ. και εισέρχονται στο σχολείο ως 

εξής: 

Οι μαθητές και οι μαθήτριες των Α΄, Β΄ και Γ΄ ΄τάξεων, από τη μικρή είσοδο, από την οποία και 

θα αποχωρούν μετά το τέλος των μαθημάτων. 

Οι μαθητές και οι μαθήτριες των Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων, από τη μεγάλη είσοδο, από την οποία 

και θα αποχωρούν μετά το τέλος των μαθημάτων. 

Οι  γονείς παραδίδουν τα παιδιά τους στην είσοδο και  δεν εισέρχονται στο προαύλιο. Οι 

υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί  τα παραλαμβάνουν  και τα οδηγούν  στις αίθουσες διδασκαλίας. Οι 

μαθητές δε συγκεντρώνονται στο προαύλιο και δεν τελείται  σε αυτό η πρωινή προσευχή,  αλλά 

στις αίθουσες διδασκαλίας. 

 Οι μαθητές και μαθήτριες κατά την προσέλευσή τους στο σχολείο πρέπει να έχουν μαζί 

τους: μπουκάλι με νερό (καθώς απαγορεύεται να πίνουν νερό απευθείας από τη βρύση, 

σύμφωνα με τις συστάσεις του Ε.Ο.Δ.Υ.), φαγητό ( η λειτουργία του κυλικείου είναι σε 

αναστολή σύμφωνα με τις συστάσεις του Ε.Ο.Δ.Υ ) και καπέλο. Καλό είναι να έχουν μαζί 

τους αντισηπτικά  (το σχολείο διαθέτει σύμφωνα με τις οδηγίες σε όλους τους χώρους) , 

χαρτομάντιλα. 
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 Στις αίθουσες διδασκαλίας έχουν προβλεφθεί όλα τα μέτρα για την τήρηση των 

αποστάσεων μεταξύ των μαθητών. Όλα τα μαθήματα (και των ειδικοτήτων) θα 

διδάσκονται στην αίθουσα κάθε τμήματος, εκτός της Φυσικής Αγωγής. 

 Τα παιδιά θα κάνουν διάλειμμα σε προκαθορισμένους χώρους υπό την επίβλεψη ενός 

εκπαιδευτικού για κάθε τάξη και  πάντα τηρώντας τις αποστάσεις . 

 Μετά το τέλος του διαλείμματος, οι μαθητές θα οδηγούνται από τους υπεύθυνους 

εκπαιδευτικούς  στις αίθουσες διδασκαλίας, τηρώντας τις αποστάσεις ασφαλείας. 

 Η αποχώρηση όλων των μαθητών θα γίνεται στις 13:15 από τις προβλεπόμενες εξόδους 

υπό την επίβλεψη των υπεύθυνων εκπαιδευτικών και πάντα τηρώντας τις απαραίτητες 

αποστάσεις. 

 Απαγορεύεται οποιαδήποτε ανταλλαγή αντικειμένων, οπότε το κάθε παιδί θα πρέπει να 

έχει μαζί του τα απαραίτητα (μολύβια, γόμες, κλπ) γιατί δεν θα υπάρχει η δυνατότητα 

δανεισμού. 

 Λόγω συνθηκών η  σχολική δανειστική βιβλιοθήκη δε θα λειτουργήσει. Παρακαλούμε τους 

μαθητές  να επιστρέψουν τα βιβλία που έχουν δανειστεί στους εκπαιδευτικούς των 

τάξεών τους. 

 

Καλή και ασφαλή επιστροφή! 

 

Οι εκπαιδευτικοί του 1ου Δημοτικού Σχολείου Αγίου Ιωάννη Ρέντη 

 


